Sölvesborgs Gym & Fitness
Mötesprotokoll
Styrelsemöte 2015-01-08
Tid
Kl.18.30
Plats
På gymmet
Närvarande:Johan Persson
Karri Rönkkö
Lena Tkaczyk
Annica Lindgren
Patric Österblad
Carsten Johansson

Ordförande
Sekreterare

§ 1:

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2:

Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 3:

Val av justeringsman
Lena Tkaczyk valdes till justeringsman.

§ 4:

Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från förra styrelsemötet godkändes och undertecknades.

§ 5:

Inkomna skrivelser
Inget nytt.

§ 6:

Ordförande
Gemensamt Google doc att göra lista, skall uppdateras upprensas
Johan har ansvar för lista underhåll, skall in i pärm, lista checkas av att
underhåll gjorts,
Finns action points i Google doc: 1 utegym yta åt oss, 2 läcker vatten i
kardiorum, samt 3 måla underhålla i gym. Möte med Jimmy under februari om
dessa.
Förslag, kvartalsvis möte med hyresvärd, för tex underhåll.
Stadgar skall kollas över, extra årsmöte i samband med städdag om detta,
söndagen den 15:e Februari kl 10- tills färdiga

§7:

Kassörens rapport
Ekonomi, Patrik skall ta fram medlemsantal historiskt månad för månad under
2013 och 2014, vi har en minskning i inkomster, vi behöver en marknadsföring
om att det nu är lättare att komma in då vi har lediga platser, noggrann
genomgång av ekonomin gjordes av Patrik,
Patric gjorde medlemskoll, ca 8 st, hittade en som följt med en medlem in,
varning utfärdades, (vi har en till medlem som sagts till om att obehörigt släppt
in icke medlem),
Tävlingsansvarig.

§ 8:

Namn

Adress

Postnr.

Postort

Sölvesborgs Gym & Fitness

Tredenborgsvägen 15

294 35

SÖLVESBORG

Sölvesborgs Gym & Fitness
Mötesprotokoll
§ 9:

Dopingansvarig/Instruktörsansvarig.
Lena haft 2 instruktioner nu, är nya medlemmar, ca 15 var det totalt förra året,
mest under hösten.

§ 10:

Medlemsansvarig.
Ej närvarande.

§ 11:

Lokalansvarig
Lokalvårdare projektanställs ett år på halvtid från den 15 Januari 2015, AF
inblandad med bidrag, Johan signerar kontrakt

§ 12:

Utrustningsansvarig.
Hampus skall visa Marina vilket underhåll hon kan göra på löpband, typ
dammsuga bakom lucka samt olja.

§ 13:

Inköpsansvarig
Tittar på varför vi har höga kostnader för revisor.
Kettle bell svårstädat, Carsten tar fram lösning.
Jaga på igen om speglarna till gymmet.

§ 14:

Övriga frågor
Beslut årsmöte 1:a helgen i mars, dvs söndagen den 8 mars

§ 15:

Nästa möte
Nästa möte blir torsdagen den 12/2 kl. 18:30.

§ 16:

Mötets Avslutande.
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Justerare
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Karri Rönkkö

Lena Tkaczyk
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